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Onderwerp  : Bestuurlijke opdracht aan Regio Achterhoek in perspectief met de Agenda 
Achterhoek 2020 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

 
1. Kennis nemen van de ontwikkelingen in het kader van Achterhoek en Agenda 2020 en deze als leidraad 

nemen voor de toekomstige intergemeentelijke samenwerking c.q. voor de opdracht aan de Regio Achterhoek. 
2. Akkoord gaan met het voorbereiden en uitwerken van de transitie naar een samenwerking in tripartiet model 

(samenwerkende overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in een Coöperatie Achterhoek 
2020 i.o.), waarbij de intergemeentelijke samenwerking in Wgr-verband als basis blijft bestaan, maar de 
samenwerking met de andere partners de kern vormt. 

3. De bezuinigingstaakstelling (10%) voor de Regio Achterhoek in 2012 en volgende jaren als voorwaarde mee te 
nemen bij de transitie.  

 
 
 
Aanleiding 
De Regio Achterhoek heeft de uitdagingen voor de Achterhoek voor de komende jaren in kaart gebracht en 
opgenomen in een Agenda Achterhoek 2020. Die agenda vormt de leidraad voor een nieuwe vorm van 
samenwerking in de Coöperatie Achterhoek. Overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
voeren gezamenlijk projecten uit, die van belang zijn voor de toekomst van de Achterhoek. Dat gebeurt 
vanuit een viertal werkplaatsen, t.w. Innovatieve economie, Vitale leefomgeving, Slim en snel verbinden en 
Natuur en landschap. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Nieuwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgt voor 
krachtige uitvoering van de Agenda Achterhoek 2020. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Krachten bundelen voor de toekomst van de Achterhoek 

Abstracte begrippen als economische crisis en demografische ontwikkeling hebben voor de 
Achterhoek op uiteenlopende terreinen concrete betekenis. Majeure investeringen in de Achterhoek 
– gebundeld in de Agenda 2020 – om de vitaliteit van ons gebied te waarborgen zijn geen luxe 
maar bittere noodzaak. Achterhoekse gemeenten zoeken samenwerking met elkaar om deze 
uitdaging aan te gaan. Regio Achterhoek bundelt de lokale krachten. Ten tijde van de economische 
crisis werd duidelijk dat, naast samenwerking tussen gemeenten onderling, het schouder aan 
schouder optrekken met andere partners nieuw elan en oplossingen dichterbij kon brengen. 
De werkfabriek van 7 februari 2009 zette deze nieuwe aanpak op de kaart. Vele projecten werden 
samen opgepakt en een nieuwe manier van denken en werken was een feit. 
Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties: de drie O’s gingen aan de slag, zoals 
aan de Tafel van Groenlo. 
En de drie O’s gáán verder aan de slag om in een Coöperatie Achterhoek krachtig uitvoering te 
geven aan de Agenda Achterhoek 2020. Doel van die agenda is immers, het realiseren van een 
vitale, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor de inwoners van de Achterhoek in 2020. 
 

2.   
2.1 Voorbereiden en uitwerken 

Regio Achterhoek is na de koersdiscussie op 7 juli 2008 hernieuwd aan de slag gegaan. 
Gesprekken met raadsleden en portefeuillehouders als ook de resultaten van de Quick Scan, 
brachten het Algemeen Bestuur van de Regio tot de conclusie, dat er met nieuw elan binnen de 
regio werd gewerkt, maar dat de opbrengst van regionale samenwerking veel beter uit de verf moet 
komen. Regionaal overleg in programmateams is één, maar gezamenlijk projecten uitvoeren is voor 



de toekomst van de Achterhoek van wezenlijk groter belang.  
Zo komen de lijnen vanuit de economische crisis, het Aanvalsplan, demografische trends, vele 
gezamenlijke overleggen over de toekomst en het nadenken over het slagvaardiger maken van de 
regio bijeen in de Coöperatie 2020: het schouder aan schouder werken aan eenzelfde toekomst 
van de Achterhoek.  
De Coöperatie Achterhoek 2020 beoogt een bestendiging van de tripartiete samenwerking in de 
Achterhoek en vraagt commitment van overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij 
de uitvoering ervan. De focus zal liggen op inhoud, de sturing zal gericht zijn op resultaat. 

  
3. De werkfabriek van 7 februari 2009 zette deze 

 
Kanttekeningen 

a. Regio Achterhoek niet opheffen 
Het devies voor de komende jaren is: de regio (als Wgr-constructie) op de waakvlam, het vuur in de 
coöperatie. Daarvoor hoeft de Regio Achterhoek niet te worden opgeheven. De gemeenschappelijke 
regeling is soms zeer nuttig en onder omstandigheden zelfs noodzakelijk. Stabiliteit en governance 
zijn van essentieel belang. En natuurlijk blijft er bij de Achterhoekse gemeenten behoefte aan 
gemeenschappelijk overleg, niet in de laatste plaats over de inbreng in de coöperatie en in de 
werkplaatsen. Bovendien moet de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en –
raden als democratisch gelegitimeerd orgaan voldoende geborgd zijn. De vormgeving van een en 
ander is voorwerp van nadere uitwerking in de transitie.  
 

Kosten, baten, dekking 
De gemeenten hebben de Regio Achterhoek een bezuinigingstaakstelling van 10% opgelegd. Die zal ook bij 
de verdere uitwerking van deze voorstellen gehaald worden. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• De uitwerking richt zich de komende tijd met name op: (1) operationalisering van de agenda 2020, 
(2) uitwerking van de coöperatie Achterhoek 2020, (3) verbinding met derden en (4) verbinding van 
de gemeentelijke organisaties met de Coöperatie Achterhoek. 
Op 21 juni en 30 november 2011 laten we de Achterhoek zien hoe ver we staan en wat we bereikt 
hebben. 
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